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Realisme ni alfrontu
la postmilitan mondon

XIha Kongreso de Flandra Ligo Esperantista
Mechelen, Pentekoston 1947 (24-25-26 majo)

HOE OORDELEN ZIJ OVER
ESPERANTO ?                 

La homo nature inklinas al troi-
go, al emfazo. Preskaŭ ĉiuj ni,
nekonscie, emas troigi ĉu proprajn
meritojn aŭ mankojn, ĉu proprajn
esperojn aŭ timojn. Same ni  agas
rilate idealon kiun ni deziras servi.

La esperantistoj ne eskapas tiun
universalan leĝon. Doti la homa-
ron per neŭtrala helplingvo nedub-
eble estas bela kaj grandioza ideo.
Sed, en la imago de kelkaj, Espe-
ranto iĝis ia panaceo kapabla sari-
igi la homaron el ĉiuj plagoj kaj
suferoj. Tiuj kreas al si iiuziojn,
kaj ligante Esperanton al ili, for-
tenas de nia afero homojn kun pli
realisma menso.

Oni ne miskomprenu nin ! Ke
lingvo internacia povas grave ser-
vi al la homaro, ne nur sur kampo
materia sed ankaŭ sur kampo spi-
rita, kaj ke la transtomba voco,
kiu al ni vokas : « sur neŭtrala
lingva fundamento ni forigu la
murojn inter la gentoj kaj ni al-
kutimigu la homojn, ke ĉiu el ili vi-
du en sia proksimulo nur homon
kaj fraton» restas por ni - idealis-
ta kerno - la plej forta stimulo,
ni agnoskas.

Sed ne sufiĉas ke la esetora mon-
deto kiun konsistigas nun la Za-
menhofanoj praktikadu la inter-
nacian lingvon por konduki Espe-
ranton al la finvenko. La praktika
homo nun lernas la gravajn na-
ciajn lingvojn, kaj lernos Esperan-
ton nur kiam el ĝi li havos profi-
ton. Dume Esperanto ne venkos ĝis
kiam la praktika homo ne estos
varbita. Grava dilemo !

Dum la nigraj militjaroj ni aŭdis
optimistaj voĉoj profeti : post la
milito venos nia horo, ankaŭ post
la unua mondmilito nia afero plej-
bone progresis kaj post la dua
mondkatastrofo la despli saĝa ho-
mo pli volonte estos alirebla por
niaj raciaj argumentoj.

Efektive, racian argumentadon
kaj precipe racian aplikadon de
Esperanto ni bezonas por konvinki
pri la taŭgeco de nia afero terure
praktikan mondon. La romantismo
estas nun tute ekstermoda kaj eĉ
la junularo plejofte aŭskultas nur
realismajn voĉojn.

Laŭ tio ni ŝanĝu la signalojn.
Pli valoras nun prilumi unu aki-
raĵon de Esperanto en la praktika
vivo ol dialektike rezonadi. Se, sen
unu internacia lingvo daŭra paco
ne estas atingebla, internacia lin-
gvo sola ne povas certigi al ni
senmilitan mondon.

El la rimedoj kondukantaj al pli
bona estonteco Esperanto estas
unu. Sendube grava, eĉ fundamen-
ta, sed ne sola.

Ni ĉesu prezenti al realisma
mondo nian aferon kiel panaceon.
Per si mem tutmonda interkom-
prenigilo estas sufiĉe grava fak-
toro en la progresado de la homa-
ro, kaj pro tio ĝi neniel bezonas
esti - : prezentata kiel universalan
kuracilon. Ĝi ne estas tia, malgraŭ
ke tute certas ke la finvenko de
Esperanto signifus multe pli ol la
finvenko de nura lingvo.

Eco.

Nia pasintjnra Kongreso, kvankam.
relative Modesta, estis tre grava unica
relcontaktijo de la flandra esperantis-

LIER : Zimmer-turo kun la fama
astronomia horloĝo

taro post multaj juroj. Kŭnsiderante la
ritmon de la enskriboj, nia nunjara estos
nepra sukceso kaj restarigos la tradi.-
cion de niaj ĉiujaraj brilaj kongresoj. Ni
ne forgesu ke ĉi-jare ni inde festos la
60-juran ekziston de Esperanto !

Ni esprimas nian sinceran dankon al
ĉiuj fru.alijintoj kiuj konsiderinde hel-
pis nian laboron. Fine de tin ĉi komu-
niko n•i publikigas unuan liston kun la
nomoj de 50 frualijintoj. Ankaŭ en Ne-
derlando Iu interesigo por nia Kongre-
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INLICHTINGEN :
B.N.R.O. -Esperantokursus

* Eug. Flageyplein, Brussel

manĝon nepre kaj speciale antaŭmne•ndu.!
Ni revenos aŭtobuse al Mechelen, kie kt
Kongreso estos f er nita.

Ni nun direktas nrg an alvokon al ĉiuj
partoprenontoj : tuj zorge plenigia. Iu
aldonitan alitjilon kaj resendic ĝin al la
kongresa oficejo ! Samtempe Jura la
necesan pagon per la aldonita poŝtpagilo.
Nederlandano j povas pagi al nia Re-
prezentanto en Nederlando (vidu la Kon-
gresaliĝilon !) Ne prokrastu tion gis la
lasta momento, helpu nin farante tion
tre baldaác ! Ni estos al vi tre dankaj.

La Kongresa Komitato.

IIet is onze bedoeling, voor zover hier-
voor plaatsruimte beschikbaar kan wor-
den gesteld, van diverse vooraanstaande
personaliteiten de zienswijze over Es-
peranto te publiceren.

Onlangs, hij gelegenheid van de op •

richting in Oostenrijk van de vereninging
« De Vrienden van Esperanto », werd
Kardinaal Innitzer over Esperanto ge
ïntervieuwd door de Voorzitter, Hofrat
H. Steiner, tevens Directeur van het
Internationaal Esperanto-Muzeum te
Weenen.

Hofrat Steiner : Uwe Eminentie
was reeds als Hoogleraar aan de
Universiteit van Weenen en als
Minister voor sociale aangelegen-
heden het Esperanto genegen, werd
dit nog meer als Aartsbisschop van
Weenen en als opvolger van Zijne
Eminentie Dr. Piffl, die insgelijks
met Esperanto sympathiseerde.
Sedert 15 jaar kennen we Uwe
Eminentie als voostander van onze
beweging. Hoe denkt Uwe Eminen-
tie over onze vereniging ?

Kardinaal Innitzer : Ik begroet
van harte de oprichting van uwe
vereniging die in de eerste plaats
de verbroedering en de verstand-
houding tussen de volken beoogt,
streven dat ook de geestelijkheid
als haar hoogste taak betracht.
Uwe beweging wil de taal van ieder
volk beschermen en daarom Espe-
ranto als internationaal verbin-
dingsmiddel verspreiden, waardoor
verhinderd wordt dat de taal van
één volk het overwicht zou verkrij-
gen op al de andere.

Hofrat Steiner : De esperantis-
ten over gans de wereld zullen de
waarderende woorden van Uwe
Eminentie met vreugde begroeten.
Uwe Eminentie was de eerste Kar-
dinaal die bij gelegenheid van een
internationaal Esperanto-kongres
de H. Mis celebreerde. Daarom blij-
ven de esperantisten Uwe Eminen-
tie diep erkentelijk. Het zou voor
ons een grote eer zijn mocht Uwe
Eminentie er toe besluiten als lid
tot onze vereniging toe te treden.

Kardinaal Innitzer : Volgaarne
voldoe ik aan uw verzoek en hoop
dat ons streven, ook op het inter-
nationaal plan, veel succes zal
oogsten.

GRAVA A V I Z O!
Flandraj partoprenontoj al la Univer-

sala Kongreso de Esperanto nepre sin
anoncu Ce Flandra Esperanto-Instituto
(P. van Humbeekstr. 3, Brussel-West)
kiu klopodas venki la devizajn malfacila -

jojn.
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EN MECHELEN !
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so montriĝas granda kaj n i dntaŭviclas
ral•m-enaŭ tri karavanetojn !

Ni promesis ke Mechelen ne estos el-
revigo kaj pasintan monaton jam anon-
cis ke estos eldonita bela memoriga kar-
to afrankita per kontraŭtuberk•ulozo
po§tmarko figurunta la blazonon de la
kongresurbo kaj sta»Lpita en speciala
poŝta kontoreto, kiu funkcios en la kon-
gresa akceptejo, per speciala stampilo
kun teksto en Esperanto. Krom tio ni
nun anoncas ke estos eldonita ampleksa
kongreslibreto k:in enhavos ĉiujn utilajn
indikojn, konsilojn, informojn, progra-
mojn, priskribojn de la kongresurbo ktp.

krome enhavos lu biletojn por logado,
tagmanq-o, ekskurso, ktp. La kongres-
anoj jin ricevos antaŭ la Kongreso, tuj
post la kongreskarto jam sendita al ĉiic
enskribinto.

La landa tuttaga ekskurso celos Lie-
ron, la vizitindun Lieron, kien ni veturi-
gas vin aŭtobuse. Ni vizitos Iu lokajn
vi.dinduĵojn kaj kompreneble la faman
Zimmer-turon. Zimmer persone klarigos
al ni lu funkciadon kaj .munton de sia
mondfama astronomia horloĝo.

En Liero ni manĝos bulkojn (ĉar ni
aplikos la man ja jpaketan sistemon k•iu
plene sukcesis pasintjare en Brugo).
Konyresanoj kiuj tamen pr . s etc c 	 f
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OBSERVOJ
CU SAMIDEANOJ ?

Se mi ne eraras, es-
tas la satirema Swift
kiu skribis ke la ho-
?noj plejofte havas su-
f -i•ĉe da religio por sin
malami reciproke, sed
tre 'malofte la nece-
san por ami unu la
alian.

Legante certan esperantan gazetaron
kaj auskultante certajn voĉojn en Es-
perantujo, mi inklinas konkludi ke tute
same kelkaj esperantistoj sufiĉe pose-
das da Interna Ideo por arogi al si la
rajton anatemi, sed esceptokaze la ne-
cesan por konduti laŭ la ekzemplo kaj
instruo de Zamenhof.

Su f iĉas ja por tiuj pseŭdo -Zamenhof a-
voj aparteni al difinitu popolo por malin-
di la nomon samideano. Tiuj sofistoj
eble estas esperantistoj, sed samideanoj,
samideanoj ili ne estas !

PIK.

BASIC ENGLISH.
Het geestesproduct van Ogden, waarin

de 414.825 woorden van het Standaard
Engels tot 850 werden gereduceerd, laat
nogmaals van zich horen. De British
Council zou de reproductierechten hebben
aangekocht voor 23.000 pond, zegge on-
geveer 4 miljoen frank. Zo zal bij slot
van rekening toch iemand baat hebben
gevonden bij dit experiment. Arme maar
edelmoedige Zamenhof, die van meet af
aan zijn geniale schepping aan geheel de
mensheid schonk en onmiddelijk van
alle rechten op zijn taal afzag

HET FAILLIET VAN ESPERANTO!
Zekere krantenlui zijn er als de kippen

bij om aan de hand hiervan het faillisse-
ment van Esperanto te decreteren. Zo
lezen we in «La Lanterne» (2--2.-47) :
«Il faut bien le constater : les langues
auxiliaires telles que l'espéranto ont fait
faillite». Wie schrijft deze enormiteit ?
Louis Quievreux, auteur van... «Le Basic
English sans peine» ! Nou, dat verklaart
alles.

BASIC HEEL WAT ZAAKS !
Niemand hoeft aan de woorden van

Quievreux te twijfelen : in Basic zijn im-
mers reeds 200 boekwerken verschenen  !
Als we daarbij nog weten (lat Basic reeds
twintig jaar bestaat, clan staan we op-
recht versteld over de vaart dat het ...
niet neemt ! En deze 200 werken - voor
driekwart leer.. en oefenhoekjes  - zagen
die het licht ingevolge een wezenlijke be-
hoefte, of ingevolge het miljoen pond
sterling (176 miljoen frank) dat de Chur-
chill-regering voor de verspreiding er-
van beschikbaar stelde ?

Zolang dit krediet niet is uitgeput zul-
len in alle landen serviele zakenlui voor
dit slecht gecamoufleerde product van
het Brits (taal-) imperialisme de grote
trom roeren... en op het failliet van Es-
peranto azen.

WAT IS BASIC ?
Een sterk geknotte vorm van de en-

gelse normtaal. Het is enkel voor be-
perkte doeleinde te gebruiken en ver-
plicht tot een omhaal van woorden die
kinderachtig en lachwekkend aandoet.
Zo vinden o.a. namen van dieren geen
plaats in Basic en het woord duif bv. zal
men zo omschrijven : bird that Noach
sent out to see if there was land ! Een
spuit heet er een water-forcing appara-
tus with bulb ! Wij verzinnen niet, het
zijn voorbeelden door de auteur zelf
aangegeven !

Een Engelsman kan onmogelijk Basic
onder de knie krijgen, gezien hij onmo
gelijk kan onthouden welke woorden hij
hoeft... te vergeten om het te kunnen
spreken !

We lezen anderzijds dat onlangs aan
de Basic-woordenschat werden toege-
voegd 7500 meest gebruikelijke woorden,
plus een algemeen woordenboek van
25.000 woorden, alsook 10.000 weten-
schappelijke termen.

Ligt hierin niet impliciet de erken-
ning besloten van het failliet van de-
taal-met- de-850 woorden ?

ESPERANTO EN BASIC.
Quievreux is voor ons geen onbeken-

de en het is niet de eerste maal dat we
hier zijn subjectiviteit en vooringeno-
menheid tegen Esperanto aan de kaak
stellen.

Wij betwijfelen of hij ooit de Espe-
ranto-literatuur een blik heeft gegund.
Immers, het blijkt voor hem van geen
betekenis dat de sterrewacht te Utrecht
in samenwerking met 16 wetenschappe-
lijke verenigingen haar « Fotometrische
Atlas van het Zonnespectrum » (een
streng wetenschappelijk werk van bui-
tengewoon respectabele afmetingen) ook
in het Esperanto liet verschijnen, dat on-
langs te Rio de Janeiro het grote werk
van Kardec « Het Boek der Geesten » in
Esperanto van de pers kwam, het mach-
tig Finse epos «Kalevala» in Esperanto

vertaling zijn voltooïng nadert, het mees-
terwerk van Kivi « De Zeven Broeders »
in Esperanto ter perse ging en een re-
cente statistiek vermeldt dat, spijts de
oorlogsjaren, 10.000 ex. van de volledi-
ge Bijbel in Esperanto werden verkocht
— om alleen van enkele actualiteiten te
gewagen.

Wat betekenen voor hem de 10.000
Esperantowerken in de bibliotheek van
het Wilson- Paleis te Genève of de lite-
raire verzamelingen van het Internatio-
naal Esperanto Muzeum op de Neue
Burg te Weenen ? Dit alles zag noch-
tans het licht zonder de steun van een of
andere regering ! Maar de 200 werkjes
die in Basic verschenen zullen voor Quie-
vreux daartegen opwegen — et pour
cause !

EIGENBELANG.
Dat onoordeelkundigen over 't hoofd

zien dat een nationale taal -- het weze
dan ook in een vereenvoudigde vorm —
niet tevens het erfgoed kan zijn van een
bepaald volk en tevens algemeen bezit,
nemen we aan. Maar dat Quievreux
moedwillig en tegen beter weten in de
ogen sluit om van het failliet van Espe-
ranto te kunnen gewagen, moeten we
dan ook een andere naam geven.

NIEUWSDROPPELS
* Dr. Enrico Cello, Vice-Voorzitter !van

de Zwitserse Regering heeft het erevoor-
zitterschap op zich genomen van het
eerste naoorlogse internationaal Espe-
ranto•Kongcs dat van 27 Juli tot 2  Au-
gustus te Bern gehouden wordt. Op
vertoon van de kongreskaart wordt
aan de deelnemers kosteloos het
nodige visum verstrekt. Voor inlichting -
gen schrijve men : 32-a Universala Kon-•
greso de Esperanto, Bundesgasse 20,
Bern. Inschrijvingsformulieren verkrijg-
baar bij de redaktie van F. E.

* Van 16 tot 22 Mei wordt te Utrecht
een grote internationale luchtvaartten-
toonstelling gehouden. Het sekretariaat
korrespondeert in Esperanto : Aero-Fair
1947, Anton de Haenstr. 118122, Den
Haag. Door de Nederlandse Regering
worden facileiten geboden aan vreemde
bezoekers. Reeds 10.000 bezoekers heb-
ben zich gemeld via reisagentschappen.
Een uitgebreide Esperanto stand . is in
voorbereiding.

* Nu reeds worden voorbereidingen
gedaan voor het Sokol feest in 1948 te
Praag waaraan niet minder dan 300.000
Sokol-leden zullen deelnemen. Het se --
kretariaat gebruikt Esperanto. Prospec-
tussen en brochures in de internationale
taal zijn verkrijgdaar bij : eeskoslovens --

ka Obec Sokolska, Tyrsuv Durn, Praha
III.

* Met Pasen kongreseren de Neder-
landse Esperantisten te Den Haag, de
Nederlandse Ar•beiders••Esperantisten te
Heerlen.

* De «Société Nationale des Cheinins
de Fer Francais» gebruikt Esperanto
voor haar briefwisseling. Voor inlichtin
gen schrijve men : Bureau de Renseig
nen-ients, Gare St. Lazare, Paris.

' Door een officieel rondschrijven dd.
2.12.46. heeft cie Griekse Minister van
Openbaar Onderwijs, A. Papadimos, al de
openbare onderwijsinstellingen aangezet
facultatieve kursussen van Esperanto in
te richten en gewezen op de onderwijs -
krachten die gevormd worden door het
« Hoger Esperanto-Instituut » van Athe-
ne.

* Door Radio Hilversum worden op
volgende data Esperanto programma's
verzorgd (telkens te 14.10 M.E.T.) :
12.4, 3-5, 7-6, 5-7, 2-8 en 6 9.

* Weldra verschijnt het lijvig werk
« Vijf Kunsttalen » van W. Manders. Aan
volgend nummer van F.E• wordt een
prospectus over dit boek van 400 pag.
bijgevoegd.

* De briefwisseling met Duitsland
is terug toegelaten, ook in het Esperan-
to. Het zenden van tijdschriften, boe-
ken en drukwerken blijft echter voor-
lopig nog verboden.

PO. (Vervolg) :
In de vorige bijdrage hebben wij de

opvatting van « Plena Gramatiko » toe-
gelicht en werd er genoteerd dat Kaloc-
say en 'Waringhien aan PO een twee-
voudige syntactische functie, naar de
wijze van de verdeling, toekenden en
volgend onderscheid vaststelden :

a) verdeling naar diversnamige -ele-
menten : naam van geheel en deel zijn
uiteenlopend bv. biblioteko•libro.

b) verdeling naar gelijknamige ele-
menten : het geheel is slechts het meer-
voud van het deel : cigaredoj - cigaredo.

A. — Verdeling naar diversna7nige
elementen :

De gekende auteurs merken drie ge-
yallen aan :

le — De verdeling wordt aangegeven
door een nnuatwoord (mezurvorto) : b.v.
« vendi cigaredojn po skatolo » (e.e.p.k.
e. skatoloj) ; « aĉeti vinon po dek bote
loj » (e.e.p.k.e. 10 hoteloj ), « verŝi vi-
non PO (unu) guto » enz. Indien, zoals
in 't laatste voorbeeld, het telwoord
unu aan het maatwoord voorafgaat, mag
het wegvallen (po guto) en kan PO te-
vens als pseudo• prefix met een bijwoord
fungeren : pogute, pobarele, enz... en
ook poiom- poicme (iom post iom).

2e. • De verdeling wordt aangegeven
door het aantal elementen t.t.z. eenhe-
den waaruit het verdeelde geheel be-
staat : b.v. li kunŝtelis sian bibliotekon
po libro ; oni vendas ia cigaredojn nur
po cent pecoj. Men stippe aan dat in de
aangehaalde voorbeelden PO een « ad..
jekto » inleidt ; dit kan ook gebeuren
met een « suplemento » van een zelf
standig naamwoord ; de betekenis van
PO (e.e.p.k.e.) verandert dan niet : bv.
« trupoj PO 100 soldatoj », doch PO ver-
deelt steeds de gehele hoeveelheid en
niet enkel de delen er van ; de betekenis
van dit « suplementa PO » is feitelijk
« konsistanta j egale el » bv. « du premioj
po cent frankoj, ciu pecoj da drapo po
tri metroj. » In het voorbeeld « du bile-
toj po cent frankoj » staat PO gelijk met
« havante egale la valoron de », zodat
vóér de naam van een geldhoeveelheid
PO ook de prijs van ieder stuk ener
hoeveelheid aangeeft : « mi aĉetis iibrŭjn
Pv 4 frankoj » (eiu libro kostis 4 fr.) ;
dit stelt het verschil in 't licht van «mi
aĉetis librojn por 4 frankoj (ĉiuj aĉetitaj
libroj kostis kune 4 fr.)

3e. — Het laatste geval aangehaald
door Kalocsay en Waringhien is gewis
moeilijk te omschrijven ; een geheel van
eenheden die gebruikelijk of uiteraard
verdeeld worden in gelijke delen van
het geheel - wat nasen baza divido noemt;
er client aangeduid uit hoeveel eenheden
ieder der groepen samengesteld is. of
zich van de overige eenheden onder-
scheidt ; het getal eenheden wordt door
PO en een telwoord ingeleid, de groe-
pen van de « baza divido » in 't enkel-
voud door een of ander voorzetsel ; bv.
« Mi prenos vin po unu el urbo kaj po
du el tribo ; li devis fari laboron po del,.
horoj en tago. »

In ons Aprilnummer wordt de verde-•
ling naar gelijknamige elementen aan•
gesneden.

T.V.G.

Oefening 22.
Hieronder, ter vertaling in 't Esperan-

to (A) en in 't Nederlands (B), kleine
opgaven. In ons volgend nummer- publi-
ceren wij een modelvertaling, met aan-
duiding van eventuële varianten en aan-
tekeningen, naargelang zij uit «le inge-
zonden teksten wenselijk blijken.

De oefeningen worden talrijk inge •
wacht aan het adres Postbus 342, Brus-
sel.

Let wel ! Wie zijn verbeterd werk per-
soonlijk terugverlangt, verzuime niet een
zegel voor antwoord in te sluiten.

Komaan, de gelegenheid gretig te
baat genomen ! Aan 't werk ! -

A) Werk en rust :
Eenzaam en treurig. zat ik op mijn

studeerkamer. . .
Ik had dien dag vervelende processen

onderzocht, lange brieven nagezien, ver-
drietige wetboeken doorbladerd, en be-
vond mij gelukkig eindelijk in mijn bre -•

de leunstoel een weinig rust te genie-
ten.

Het raam stond open. De warmte was
drukkend. Half dromend volgden mijn
ogen de phantastische vormen en don-
kere kleuren der zware onweerswolken,
die log en traag voorbijdreven. (Uit « Er-
nest Staas » door Tony, Mr. Ber -gmann ).

B) La Nova Jaro :
. Antaŭhieraŭ estis granda. movado en

Varsovio, aŭ pli- vere en la tuta Eŭropo.
Se la vizitojn, leterojn kaj biletojn de
vizito oni notadus sur la horoo, ni ha-
vus ekzemplon de valoro, kiu en la tago
de Ia unua Januaro de ĉiu jaro eksaltas
supren almenaŭ per mil _procentoj kaj
falas poste ĝis la nulo. En tiri ĉi tago
oni detruas pr•oporcie plej multe da galo-
ŝoj, pendiloj de pordoj, koloro sur la
plankoj, rnanetoj de sonoriloj, kaj kraĉo.
Ciu havas iun por viziti. Ce tio ĉi neniu
estas sciema je vortoj de la alia, kaj
kredas nek al la aliaj nek al si mem.
(El «La nova Jaro », rakonto de Boles -
lav Prus).

Verbetering oefening 21.
A) Momentoj :
Nur junaj homoj konas tiujn rasomen •

tojn. Mi ne celas la plej junajn. Fakte la
plej junaj neniel konas momentojn. Es-
tas !a privilegio de la pleja junago .traĝui
siajn tagojn en la plena gloro de sen-
inter•roinpa espero, kiu konas nek paŭzon
nek mernesploron.

Oni fermas la malgrandan poidegon
de pura knabeco malantaŭ si kaj en-
paŝas sorĉan ĝárdenon. Eĉ la ombroj
brilas promesplenaj. Ciu turno de la vo-
jeto havas sian logon, (El « De Scha-
duwgrens » van J. Conrad).

B) Nacht :
De avond was stil en rustig. Aan de

hemel begonnen de sterren te schitteren,
de herfstvorst voorspellend. Op de bui-
ten is het onder een sterrenhemel nooit
volledig duister, en zelfs zonder lan-
taarn konden de twee bróéders goed
zien, terwijl zij de ruw gemaakte dood••
kist met vaste tred droegen naar het
diepe gat, slat gaapte aan 't uiteinde van
de tuin, dichter donker bij het donker
van de nacht. ( Uit « Patruja Grundo »
van Mason Stuttard).

La Redakcio respondas
Pri la januara ekzerco, No 20
Neniaj rimarkigoj necesas pri ambaŭ

tekstoj : ĉiuj ensendintoj modele tradu-
kis same en la nederlandan kiel en la
esperantan. Gratulojn al ĉiuj ! Ni ne ju-
gas la taskojn tro facilaj, sed ekkredas
ke la Studantoj mem fariĝis vere kapa-

-blaj._ sendube pro la instruo, kiun ili
ĝuas en la Studanto-rubriko !

A.L. Antwerpen, S.P. Blankenberge,
F.13. Laak- Houthalen, J.S. Hasselt, Vei'-
(1(1 : ni resendis vian tekston kun -eventu--
alaj personaj sugestoj.

Rilate la decemhran redaktaĵan kon -

kurson : ni intertempe ricevis lá ensen
don de Vintro : ni espereble ricevos kro-
majn antaŭ la 31•-a marto, findato de la
konkurSo.

Aĉetu Flandrajn Puntaĵojn !
Luksaj, manfaritaj puntaĵoj por borderi
ĉiuspecajn tolajojn, naztukojn, kurtenojn
ktp.

LarCjeco•2 cm: Po metro :-50  .bfr.
(enkluzive sendokostoj)

Rabato 15 %%; por membroj de F1.L.E.
Mendu ĉe G. Maertens

Nieuwstr. 54, Assebroek-Brugge (Belg.)
Poŝtkonto 291429

International Tramping Tours
Libervola neprofitcela movado kiu la-

boras por Paco. Organizas internaclajn
feriojn por unu aŭ du libertempaj semaj-
noj je plej malmultekostaj kondiĉoj.

Feriaj Restadoj en Anglujo kaj Sv4s-
lando. Feriaj Kursoj en Francujo kaj
Irlando. .

Nedevige petu informojn :
A. & M. Willems
« La Brise », Zeelaan
Breedene a/Zee (Belg.)

Hon. Secretary I.T.T.
6, Bainbrigge H.oati,

Leeds 6, Anglujo.    

ZEER BELANGRIJK FAMILIEBERICHT !

Haast al de V.E.S.-ers betaalden hun lidgeld voor 1947. Toch
zitten nog een klein honderdtal fiches in bakje 1946. Worden
deze leden de V.E.B. ontrouw ? Onmogelijk ! Daarom aan de
achterblijvers deze allerlaatste aansporing : betaal nu onmiddel-
lijk uw lidgeld voor 1947 of zend ons beleefdheidshalve een kaar-
t je om te bedanken ! Ons volgend nummer krijgen alleen die le-
den toegezonden die aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Over acht dagen wordt met het innen door de post aange-
vangen. Neem ons dit werk uit de hand! Daarom, stort onrrid-
dellijk uw lidgeld op postrekening 2321.50 van de V.E.B of
schrijf aan Postbus 342, Brussel, dat U niet meer wenst deel te
maken van onze Bond. Doe het zonder verder dralen !

1  

Dit bericht geldt ook voor onze radiokursisten !       



NUMMER 3 (1 B3) — PAGINA 3

LA LUNESTINGANTOJ

FLANDRA ESPERANTISTO 	 MAART 1947

LA U$UA TAGOPlej rimarkinda fakto el la flandra
folkloro sendube estas la rakonto pri la
Lunestingantoj ( Maanbl ussers ), nomo
kiun la Mehlenanoj «meritis» la 27-an de
januaro • 1687-a.

Ne nur Bekoj da pentrajoj, dekoj da
karikaturoj tiutempe eternigis la neor-
dinaran okazajon sed ankaŭ, dum la 260
jaroj kiuj sekvis, sennornbraj verkaĵoj
necierlandaj kaj francaj, prozaj kaj pre-
cipe poeziaj prikantis la tiel ridindan

- eraron de niaj Mehlenaj prauloj  !
Kie komenciĝas la fantazio ? Cu la

tuta rakonto estas nur fantazio ? Ver-
ŝajne ne !... Cu eraro pro reflekto de 1'
luna lumo sur la stumpa pinto de la
majesta Rumoldo-turo aŭ sur nubeto ?
Aŭ ĉu efektive malgranda ekbrulo en la
loĝejo de 1' noktgardisto supre de la
konstruaĵo ?

Sed fakte ne plu eblas retrovi la fa-
denon de 1' pura vero en la riĉa folklora
literaturo pri la Lunestingantoj; ni ta-
men provos detali la « gloran » okaza  •

jon laŭ rakonto, titolita : « Mallonga f1..
dela rakonto pri la lunobrulo de la
Rumolda Turo ». Nu, aŭskultu !

• * *
Plenluna nokto. Malvarma mezjanua••

ra nokto. Tra la stratoj ĉu el trinke•-
jo ? -- .rapide paŝas Mehlenano. Cu ne
kompreneble ke li nekonscie levas la
okulojn al la giganta monumento, al
« sia » Rumolda turo ? .Sed subite tremo
atakas lin kaj li terure paliĝas... Ve
Ho ve !... Cu eble ?... Cu liaj okuloj
ankoraŭ taŭĝas ? Ne, vere ne, li ne tro
drinkis !... Li efektive rimarkas, vidas
fajron, jes, tute supre de la turo... Dubo
maleblas ! Jes, hela fajro !... Ve ! ho
ve ! La turo brulas !

Laŭte raŭkas la vira voko tra la de-
zertaj stratoj : « Ve ! Ve ! Nia turo bru-
las ! Brulas rila turo ! »

Pordoj kaj fenestroj apertiĝas kaj vo-
ĉoj frenezas : « Rigardu !... Ve 1... La
turo brulas !... »

Lá turo !...Por la Mehlenanoj ekzistas
nur unu turo, « Ia » turo, la turo de la
katedralb !

Novaj krioj, lamentaj plendoj... Resti
en la lito kiam la turo brulas ! Cu ĝi
ne jam ŝanceliĝas ? ... Alarmon !

La sonoriletoj de 1' danĝero aŭdiĝas
febre, terure.

Cento] - kaj . ĉentoj da viroj alkuras ;
scivolaj 'sed kun granda timo en la koro,
virinoj kaj infanoj rigardas la helajon
de la turo.

Soldatoj, urbaj gardistoj, monahol
aperas sur la Granda Placo. La urbestro,
la konipleta urbestraro jam alvenis. Kion
fari ?

Per la ĉielo !... Jen resoniŝ mistera
bruo en la, turo... Cu , la granda sonorilo
eble jam cedis

Kion fari ?,}tion komenci ?
El ĉiu flanko la urbanoj alportas ŝtup-

etarojn, sitelojn, kuvojn, barelojn...
Kaj jen albruas la veturilo] kun ŝpru-

cigiloj.
Miloj da timoplenaj Meliïenanoj amas-

iĝas antaŭ la turpordeto. Panika inalor-
<l.o ekskludas efikan helpon... Tánrbura--
do, trurnpetado !

Orddhoj ehas ! ' «Neniu sur la turan
ŝtuparon sen sitelo kaj torĉo ! » eligas
urba gvardisto. Kvar  musketistoj (ĉu
eble la famaj de AleXandre Dumas ?)
pelas la konfuzan popolarrrason for an-
taŭ la tura ŝtuparo.

Grasa monaho ŝovas la kapon tra tu-
ran fenestreton kaj krias al la popolo :
« Nur mallongan ŝtupareton oni kunpor-
tu !... » Sed, ho terure ! Cu ne jam ref-

. lekto de flamoj sur lia vizaĝo ? Aŭ ĉu
estas nur la fajro de 1' vino aŭ de 1' fa-
ma Mehlena biero ?

Bigotirioj jam demandis al la Francis-
kanoj..: « Kien falos la turo ? »... Laŭte
ili preĝan al Sankta Rumoldo, la urba
Patrono !

Sed vidu : kuraĝe la urba kontrolisto
kaj ankaŭ la urbestro . suriras nun la
turan ŝtuparon. Sed, pli a1te, amatoraj
estingantoj rimarkas la fantornan brilon
le 1' nova torĉo : ververe,,jen do la fajro
— estingi, nur estingi... kaj brue ili
maiplenigas siajn sitelojn kaj akvujojn
ĉiuspecajn sur 1a kapon de 1' urbestro !

« La diablo 'Prenu vin ! Ĉi tion mi pa--
.gos al vi ! ekkoleras la urbestro. Vasta
silento respondas.

Sed la kontrolisto daŭrigas la serĉa-
don en anguloj kaj niĉoj : nenie li mal-
kovras nek fajron, nek flamon, nek
brulon.

«. Ĉiuj restu kie ili estas ! » li poste
ordonas, tro malfrue jam... Mankas tor-
éoj en la mallumo de la tura ŝtuparo...
Kaj haose la estingantoj falas unu sur
Ja alian, kelkaj eĉ frakasigas.

Sed dume la kontrolisto finis sian in•-
spektadon. Li malkovris nenion suspek-
tan. Li malsupreniras kaj raportas al
la urhestraro : « Ne ekzistas fajro, nek
brulo ! »

Sed ili ja ne kredas lin kaj malkonten-
te grumblas, eĉ koleras : « Cu li do ne
aŭdas la popolon krii !... Sur la Placo
oni vidas la teruran realon, la flamojn,
la ardantan turon !... Reiru, kaj esplo-
ru, vi, stulta kontrolisto ! »

Sed precize tiumomente nubeto, kiu
ŝvebis super la turo, glitas for. Aŭskul-
tu ! Laŭte ekkrias la milbuŝa popolo :
« Estis la luno ! la luno... La turo neniel
brulas... Ni kunportis akvon, ŝtupeta-
rojn... por estingi la lunon !... »

Nun ĉiuj konstatas la realon  ! Ankaŭ

La patro mortis. Postrestis mia patri-
no, pli juna frato kaj mi, knabo ne jam
dekkvarjara, kiu ĵus forlasis la lerne-
jon. Daŭrigi la studadon en altgrada Ler-
nejo tute neeblis ; perlabori la ĉiutagan
panon por ni tri, same neeblis. Tiam
mi decidis senŝarg•igi la patrinon de ra
zorgado pri mia propra persono kaj pre-
zentis min ĉe la militmaristaro. Miaflan-•
ke tiu decido estis nur parte ofero al la
familiaj cirkonstancoj, ĉar jam delonge
la marista vivo altiris min.

La formalaĵoj postulis nur kelkajn
semajnojn kaj post kiam la higienoficiro
juĝis rnian korpon inda por servi mian
patrolandon, mi adiaŭis mian patrinon
kaj mian fraton, aliris la gardoŝipon en
A. kaj transdonis miajn dokumentojn
al la deĵoranta subofociro. Plenkreska
maristo, kiu staris apude, mokridis :

« Ho, ho, denove iu, kiu ne havas. man••
ĝon hejme kaj tial venas tien ĉi ! » Mia
koro terure ekbatis kaj de honto mi ru-
gigis. La suboficiro tamen severe admo-
nis la mariston kaj poste li pilotis min al
malgranda kajuto, kie sidis skr•ibisto,
kiu tuj komencis voĉlegi, unutone kaj
rapide, la militartikolojn. Mi aŭdis nur
malmulte kaj komprenis ankoraŭ mal•.
pli. Vortoj kiaj « malliberejo, mortpuno,
kuglo, malamiko, disciplino k.t.p.» zumis
en miaj oreloj. Subite li silentis, ŝovis
plumon en mian manon kaj montris la
lokon kie mi subskribu kaj konfirmu ke
mi « estas aŭdinta » la militartikolojn.
Poste mi devis subskribi la kontrakton
kiu aligis min al la nrilitŝipara servo por
12 jaroj, komencigontaj je mia 16--a,
kontraŭ « salajro, nutrado kaj libera
logado surŝipe ». Do mi fakte kontrak-
tis por 14 jaroj! Sed tiutenipe tio neniel
impresis mian animon, ĉar se oni estus
dirinta : « vi kontraktu por via tuta vi  •

vo », mi estus farinta tion !
Alia suboficiro kondukis min al la

stacidomo kaj en la vagonaron al L., kie
situas la lernejo por navigacio.

Alveninte tie, mi tuj estis ĉirkaŭata de
amaso da samsortanoj, kiuj jam kelkan
tempon estis en la lernejo.

Demandoj sonis el diversaj flankoj
<. Kiel vi nomiĝas ? De kie vi venas ? »

LA MONDOPACO KIEL PSIKOLO-
GIA PROBLEMO de H. Thirring. El la
germana tradukis ; H. Sirk. Eldonis :
Tramondo, Vieno, 1946, 36 p. Mendebla
ĉe F.E.I. Prezo : 8 bfr.

Tiu ĉi « Antaŭparolo al la psikologio
d; la kulturaj degenerfenomenoj » estas
resumo de aperonta verko « Homo mia••
piens ». En ĝi la aŭtoro klopodas demon-
stri ke la veraj kaŭzoj de la jusokazinta
milito estas finfine dedukteblaj de psi--
kologiaj kaj amaspsikologiaj fenome-
noj. En la kadro de siaj konsideroj la
aŭtoro starigas novan devizon : «spiri-
to vekiĝu, pasio silentu ».

. «. La tendenco de la aliancanoj celas
krei en Germanujo ekonomian staton
tian, ke la germanoj ne povas plu militi.
La tendenco de miaj klopodoj celas sen -
depende de tio krei en Germanujo spi-
ritan staton tian, ke la germanoj ne
volas plu militi » diras la aŭtoro. Sendu.-
be kelkaj interpretos tion ke li deziras
forŝovi de la germana popolo ĉiun kul  •

pon. Ni tamen kredas ke tr•oviĝos precize
inter la esperantistoj vasta legantaro
kapabla objektive legi tiun interesan
studon. . .

Lingvo ĝenerale klara, ofta uzo de
« certa » en la senco de « iu » kaj ioma
trouzo de la akuzativo :  • « homo dege-.
nerinta en rnonakirulon ».

F.R.
HONORU LA MAJSTRON ! Granda

portreto de la a-rctoro de Esperanto. For-
-nato 40 x 50 cm.. Eldonis Esperanto-
Oficejo en Orléans, Francu. jo. Mendebla
ée F.E.I. Prezo : 60 bfr.

Samideano P. Delaire el Orléans,  di-
rektoro de la tiea Esperanto- Oficejo, ĵus
eldonis belan portreton de L. L. Zamen-
hof sur bona papero kaj laŭ pentraĵo de
Champel. Gi ornamu ĉiun esperantistan
hejmon kaj tutcerte ĉiun esperantistan
klubejon. Bedaŭrinde la prezo estas iom
alta.

la timo forlasas la Mehlenajn korojn...

La juvelo de 1' Mehlenanoj, la Rumol-
da turo, estis integra, sed, dum la jar-
centoj ili restos la Lunestingantoj... kun
aŭ sen fantazio '.

Pol Varens.

kaj moke : kiom da tempo vi devas
ankoraŭ servi ? » Sed jen venis iam naj-
bara knabo, kiu rekonis kaj irigis min
flanken ; rapide li informis min pri mul-
taj sciindajoj kaj fine diris : « Ni tuj
devos tagman,ĝi ; por via unua tago,
vi ne estos bonŝanca, ĉar ni manĝos
« galgewater ». Poste mi eksciis ke «Gal-.
gewater » estas la nomo de rivereto flu-
anta laŭlonge de la lernejo, nomo kiun
ia knaboj moke donis al la lerneja
supo !

Posttagmeze mar•soldato kondukis min
al la banĉambro por baniĝi sed mi  pro--
testis : « mi jam lavis mian tutan kor-
pon hodiaŭmatene ! » « Jes », li respon-
dis, « kaj oni ankaŭ voĉlegis por ci ke ci
devas obei sen ia ajn kontraŭdiro ! » Ra--
zisto tondis mian hararon gis milimetra
longeco antaŭ kiam mi, duafoje la sa-
man tagon, purigis mian korpon. Sekve
mi eniris la vestmagazenon : mi rice-
vis grandan sakon el veltuko kaj oni ple-
nigis ĝin per ĉiaj vestoj : uniformo, la-
borvestoj, ŝtrumpoj, ŝuoj, brosoj, saketo
kun necesaĵoj por kudri kaj fliki, kom-•
biloj (lar,g'a kaj mallarĝa ), plie hamako
kun matraco kaj kuseno el ĉevalharoj
kaj lana kovrilo : resuine, tiom kiom
mi apenaŭ povis porti. De tiu momento
mi ŝuldis al mia patrolando sumon, ne
repageblan en 4 jaroj ! Poste mi alives-
tigis min, ŝanĝante la civilajn vestojn
por la militistaj. For la kolumon kaj
kravaton ! Estonte nur nudaj gorĝo kaj
nuko !

Je la 5-a ni denove manĝis : brunan
panon kun butero kaj fromaĝo kaj sen -

lakta kafo neforta ; la oficiala nomo
de tiu ĉi manĝaĵo kaj trinkaĵo estis
« teakvo » ! Je la 6-a ni eniris klason,
kie ni estis kvarope, Tiuj alvenintaj la
lastajn tagojn. Kaporalo metis rniniatur••
ŝipon sur benkon kaj ekklarigis la kon-
struon de la fregato, montrante ĝiajn
diversajn partojn. Li ripetis unufoje kaj
tiam diris al mi : « Nun ci ! »

Mi komencis : « La ŝipo estas kon •
struita sur la kilo. Antaŭ la kilo trovi-
ĝas la antaŭsteveno kun la ' kojnajo ;
malantaŭ la kilo trovigas la ma,lantaŭ-
steveno kaj la direktilsteveno. Inter la

VIVO VOKAS de Stellen Engholni.
Eldonis : Eldona Societo en Stockhol-nr..
Kvara volu.ni.o en la serio «Stelo-Libroj».
180 p. Mendebla Ee F.E.I. Prezo broŝ. :
90, bind.: 100 bfr. Por abonanto j al la
serio resp. 70 kaj 80 bfr.

La verkoj de la Svedo Stellan Engholn,
ne bezonas samideanan indulgemon. Liaj
originalajoj sukcese rezistas al komparo
kun multaj naciaj, sed ankaŭ difinas la
limon de lia arto. Preskaŭ senincidentaj,
sendramaj, sed bazigantaj sur la vivo
mern, ili ofte fosas profunde. Same «Vivo
Vokas», vivo vokanta al junuloj, kiuj
iam estis «Infanoj en Toronto».

Malgraŭ la kiarigaj pagoj oni komen-
ce sin orientas hezite pro la daŭrigo ka•-
ralctero de la libro, kiu estas kvazaŭ
poezia dokumento, en kiu la verkisto,
notinta sintenon, parolojn, impresojn,
nur objektive sobre pri tiuj ĉi raportas.

Strange nejunaj estas liaj junuloj sen -

humuraj. Trinkantaj multajn tasojn da
kafo, ili escepte nur ridetas (« rido » ve-
kas asocion «kruda») kaj portataj pli ol
pelataj de socialisma mondpercepto, ili
esplore serĉas al esperata, neprecize
konceptita kaj eble perdita Edeno. Ne-
facile ilia emocio liberiĝas kaj ilia sola
amuzigo ŝajne konsistas en revado ,stu-
dado, amatora laboro (la profesia impre•-
sas al ili sencela) kaj pensado pri de-
veno, ekzisto, senco de l'vivo. Noblaj ju-
nulaj aspiroj antaŭ erariga realeco.

Kvankam tiuj junuloj (esperantistoj),
grupe pensantaj laŭ la homamaj ideoj de
la aŭtoro, nur malforte manifestas apar-
tigan individuecon, la verkisto tamen ka•-
pablas sugesti realan vivon per ofte  mi-.
rinde trafaj analizaj detaloj, eĉ etaj ges-
toj. Iom unutone kaj ŝajne senmove la
linioj fluas, kiel — el nur parte malfer-
mita krano pura akvo, kiu subite ek-
brilas pro lumreflekto : bela komparo,
delikata sentesprimo, meditiga observo,
freŝkolor•a naturbildo. Kaj same freŝa
estas la lingvo, saniga en sia klara sim-
pleco, post tro ofta digesto de nenatura
lingvaĵo. Lingvaj progresantoj ĝin nepre
pristudu kaj ne nur la literaturamanto,
sed ja ĉiu pensema esperantisto havigu
al si la cetere zorge eldonitan libron.

TYN,

malantaŭ-- kaj direktilstevenoj trovigas
la spaco kie turnigas la helico... k.t.p....
k.t.p.

Ĉe la komenco de mia litanio estis
enirinta maljuna, plej altgrada subofi-
ciro. Lia vizaĝo kaj nuko estis traplugi-
taj de sulkoj. Pro reŭmatisrno li devis,
farante la militistan saluton, klini sian
kapon al sia mano, anstataŭ inverse.
Post mia deklamado, li demandis :

« De kiam vi estas tie ĉi ?  »

« De hodiaŭtagmeze, sinjoro. »
« Sinjoro, sinjoro... Mi ne estas sin-

joro, sed ĉefŝipisto ». Kaj forirante lí
grumble alcionis ;

« Daŭrigante tiel, ci certe trovos cian
vojon ! »

Je la 7•-a ĉiuj knaboj kolektiĝis en la
ludejo, kie ni ĝis la 8-a amuzigis per
dam-, ŝak•. aŭ domenludoj. Tiam ni reiris
al la manĝoĉambrego j, kiuj nun estis re  -

kreitaj en dormoĉambregoj.
Helpate de mia sekciestro, mi pendi-

gis mian hamakon kaj mallerte mi tor-
dis mian korpon en la balancigantan li-
ton. Ĉiaj bildoj, travivajoj kaj impresoj
implike ŝvebis antaŭ mia spirito

La unua tago de 14 jaroj pasis !
Rakontis : V. E. Terano.

HEMISFERO EN HARARO
verkis : Ch. Baudelaire
el la franca : Dro T. Ken

Lasu min enspiri longe, longe l'odoron
de viaj haroj, mergi en ilin mian tutan
vizaĝon, kiel homo soifa en la akvon
de fonto, kaj man-agiti ilin kiel odoran
poŝotukon, por skui memoraĵojn en la
aero.

Se vi povus scii ĉion kion mi vidas !
ĉion kion mi sentas ! ĉion kion mi aŭdas
en viaj haroj ! Mia animo vojaĝas sur
la parfumo kiel la animo de 1' aliaj sur
la muziko.

Viaj haroj entenas tutan revon, ple-
nan de veloj kaj de mastoj; ili entenas
grandajn marojn, kies musonoj portas
min al ĉarmaj klimatoj, kie la spaco
estas pli blua kaj pli profunda, kie
1'atmosferon parfumas la fruktoj, la foli-
oj kaj l'haŭto homa.

En la oceano de via hararo, mi videtas
havenon kie svarmas melankoliaj kan-
toj, fortikaj viroj de altaj nacioj, kaj
ĉiuformaj ŝipoj konturantaj siajn graci-
ajn kaj komplikajn arhitekturojn sur
senlima ĉielo kie mallaboras la varmo
eterna.

En la karesoj de via hararo, mi re-
trovas la langvorojn de 1' longaj horoj
pasigitaj sur divano, en la ĉambro de
bela ŝipo, lulataj de la neperceptebla ru-
lado de 1' haveno, inter la floropotoj kaj
Ia refreŝigaj poraj kruĉoj.

En la fokuso arda de via hararo, mi
enspiras la odoron de tabako miksita
kun opio kaj sukero ; en la nokto de
via hararo mi vidas la infiniton de 1' la.-
zur•o tropika ; sur la bordoj lanugaj de
via hararo mi ebriiĝas de l'odoroj kom-
binitaj de gudro, de mosko kaj de ko-
kosoleo.

Lasu min mordi longe viajn harligojn
pezajn kaj nigrajn. Mordetante viajn
harojn elastajn kaj ribelajn, mi ŝajne
manĝas memorajojn.

Le Spleen de Paris, XVII.

Raporto pri la laŭstatuta
Ligkunveno-Brussel 8.12.46

(vidu F.E., decembro 1946)

En tiu raporto du alineoj aperis par-
te fuŝitaj. Sube sekvas la teksto, kiu nu
ligas la aperintajn partojn kaj ilin ans••
tataŭas :

Alineo 3 :
Ĉiuj konsentis, escepte la reprezentan•-

toj de sekcio Brugge, kiuj opiniis ke tia
agado estas kontraŭstatuta. Post disku-
tado...

Alineo 4
La Prezidanto faris proponojn por la

diversaj postenoj de la ĉefestraro. Tri
gravajn postenojn li proponis al mem-
broj de sekcio Brugge, kies Prezidanto
protestis : « Ni timas ke la grandega
laboro, postulata de la vigla kaj grava
vivo de la Sekcio, ekskludas agadon,
kompreneble ampleksan, sur la Liga
kampo. » La Liga Prezidanto akcentis
ke la loka bonfarto, kvankam nepre ne-
cesa, ne povas dikti nian konduton, ke
ni devas konduti malegoisme kaj an-
kaŭ atenti la ĝeneralan bonon de Fl.
L.E. Sekcio Brugge prezentis proponon,
kiu, laŭ ĝia opinio, ebligus egale bone
plenumi la du taskojn. La Ligestraro ta-
men opiniis ke pro urĝeco oni devas ak-
cepti la proponon de la Liga Prezidan-
to. Post longa dískutado...
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JAHTO VETURAS
« KRIMINALA ROMANO » 	 Tradukis : Dro T. Ken.

Verkis : Deck Dorval.
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BRUSSEL. — Een nieuwe Esperanto
kursus begint op Donderdag 10 April. e.k.
te 17 u. in het Thomas-Instituut, Nieuw-
land 198, Brussel--Zuid. Belangstellenden
kunnen zich wenden tot Leraar R.
Loeckx, Konijnenperken 107, Boschvoor-
de.

V.E.B. Afdeling GENT. – - De plaatse-
lijke afd. is heropgericht ! Een eerste
vergadering ging door op Zondag 9
Maart jl. Belangstellenden kunnen zich
wenden tot Voorz. V. Varineste, Nor-
maalschoolstr. 9.

V.E.B. HASSELT. -r Onze wakkere
vertegenwoordiger dhr J. Steegmans,
Oude Luikerbaan 41 A, begon, niet het
oog op de oprichting van een V.E.B.-•af-
deling, drie Esperantokursussen.

NIEUWPOORT. — Alhier wordt een
Esperantokursus gegeven door dhr L.
Brast, W. Deroolaan 10. Hopelijk wordt
over kort overgegaan tot (le oprichting
van een V.E.I3.-afdeling.

V.E.B. VEURNE. — Onze plaatselijke
vertegenwoordiger leidt een Esperanto-
kursus voor 16 kinderen. Belangstellen-
den kunnen zich wenden tot Lerares
M. J. Top, Nieuwstr. 12.

WETTEREN. — De kursus loopt naar
zijn eind en vermoedelijk wordt ook hier
een Esperantistenverenigi 'g gesticht.
Belangstellenden kunnen zich wenden
tot Voorz. F. Braeckman, Nieuwstr. 41.

PREMIO : Post la 20 -a enigmo S ano
J. Bernaert el Blankenberge gajnis la
premion : « 50 jarojn kun P. Nylen ».
Ni gratulas !

SOLVO DE LA 21-a ENIGMO.
Ceesti, inflamo, urbestro, kolomboj,

omhraĵo, makulo, ekpafi, najbaro, ce-
tacoj, okazi, ekzili, suprajo. «tiu komen-
co estas malfacila ».

N-ro 22 : KRUCVORTENIGMO.
HORIZONTALE : 1. vazo (R) ; ĝi ne

estas birdo, tamen ĝi flugas (R). - 2.
atentigi (R) ; kunligaĵo de trunketoj.
3. voki por anonci danĝeron (R) ; altiri
en sin fluaĵon (R). — 4. mineralo (R);
detrui,ĝo (R) ; alta konstruaĵo (R). -- 5.
plekti fadenojn per speciala ilo (R) ;
tio, kion iu regno devas periode pagi al
alia kiel signo de dependeco (R). — 6.
besto (R) ; per gi oni preparas trinka-
jon (R). — 7. kapabla facile kaj laŭcele
fari ion (R) ; konifera arbo (R ). — 8.
prefikso ; ĝi trovigas en la domo (R). —
9. sufikso (R) ; batado per difinita ilo
(R). — 10. profite uzebla (R) ; prepo-
zicio ; parto de korpo (R). — 11. fabe-
la estajo (R) ; viskeca fluajo sekreciata
de kelkaj membranoj de la homa kor-
po (R). — 12. malsagega (R) ; karakte-
riza eco (R) .

VERTIKALE : 1. multe da fojo (R) ;
brile sukcesi (R). — 2. sendubiga aserto:
terkulturisto faras tion sur sia kampo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(R) ; ekzisti (R). — 3. infekta malsano
(R) ; malutila besteto (R). — 4. ĝi estas
ofte uzata sur jahto (R) ; ŝtofo el deli-
kata lano (R). — 5. deflankiĝi de la
vero (R) ; prepozicio ; prefikso. — 6.
granda birdo (R) ; speco de kvarangulo
(R). — 7. arbo dediĉita al la milithe--
rooj ĉe la grekoj (R) ; enprofundiĝi kaj
malaperi (R). -- 8. sufikso (R) ; gra--
vurita desegno, kies entajlojn oni pleni-
gas per nigra e[najlo (R) ; sufikso de
verbo (R). — 9. generacioj devenantaj
(le unu sama prapatro (R) ; pagante ha-
vigi al si (R). — 10. ĝi estas rezervata
por piedirantoj (R) ; pastro de Budao

ANONCETOJ
dia vorto aŭ 	: 0,75 bjr.
Enpresigo kostus nsi•nimum•e 15 bfr.

Unit i.nt, r•espundkupono va10ras 3 bjr.

NEKROLOGO. — La 6 an de marto
forpasis S-ino M. Terrijn. 'patrino de
F.ino J. Terrijn. Raapstr. 82, Gen.

KURSGVIDANTO Rudolf Strauss de  -

ziras korespondi kun flandraj gesamide
anoj. Adreso : Goethestrasse 9, HALLE
(Saaie), Germanujo.

200 GEKORESPO•DANTOJ serĉataj
por miaj lernantoj ! K. ŝolc, ŝtate diplo-
mita Esperanto -instruisto, M1. Boleslav
41, Celioslovakio.

NI DEZIRAS KORESPONDI kaj aki-,
ri lernilojn por germanlingvanoj. Skri
bu al grupgvidanto Walter Rahn, (3)
Gustrow/Meckl., Hagebtickerstr. 44, bei
Bŭhring, Germanujo (Soveta Zono).

PERLOJN el prelegoj kaj leteroj de
nia Majstro vi trovos en.  « Pensoj de Za-
menhof », kolekto de homaranaj pensoj.
Dukolora preso, kvarlingva enhavo pree
zo : 12 fr. Mendu ĉe via libro-servo :
Flandra Esperanto-Instituto, P. van
Humbeekstr. 3, Brussel-W.

(R). — 11. kvarpieda besto (R) ; eŭro-
pa lando (R). -- 12. modera (R) ; pre-
fikso ; diri vortojn, skribotajn de iu alia
(R).

La solvon oni sendu sur aparta folio
al POSTBUS 342, BRUSSEL, antaŭ la
20-a de aprilo.

Niaj Esperanto-Enigmoj kun premiojPlaatselijk Nieuws     
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ĈAPITRO 2 1 -a
« Steinmann ne diris multon », rimar-

kigis Doktoro Gulopez, metante siajn
notojn for.

« Vi eL troigas », Kant sarkasme re-
spondis, « nepre nenion li malka.ŝis kaj li
koncedis nur duon da punktoj, kiujn mi
jam sciis aŭ almenaŭ forte konjektis.
Kaj oni nomu min tro scivola, sed mi
volus ekkoni la novaĵon, kiun Steinmann
ricevis. Sed mi dubas ĉu la markonisto
rivelos ĝin. »

Li tiu ne ŝajnis tre babilema. Car Kant
insistis, li deklaris ke oni ne kopias la
ricevitajn telegramojn. Cetere, en la kon-
cerna kazo, li povis komuniki nenion pri
la enhavo, tial ke gi konsistis el speco de
kodo kaj do estis neniel komprenebla.

Kaj kontentiĝu la spuristo ! Kiam la
griza papago frande mordis fingron de
Gulopez, Kant simple trovis justa ke
mistrafu ne nur li.

« Kion fari nun ? » demandis la his -
pano, kiam ili ree staris ekstere, kaj me-
tis la doloran fingron en la buson.

« Se nenio ŝanĝiĝas, demisii kaj provi
la fortunon kiel spicisto », Kant sakris
kaj sekve abrupte haltis.

« Estas iu, kiun mi ne jam prideman-
dis ! »

« Nu, kiu do ? »
« Vi ! »
La ŝakmajstro laŭte ridis. « Nepre ve-

re ! Nun ĉio lumigos ! Per kio mi eki-
gu ? »

« Komence, kara amiko, kie vi ekko-
nis Maxton ? »

« Fakte en Londono, okaze de ŝaktur-
niro. Tiam mi estis ankoraŭ amatoro
kaj ludis kelkajn partiojn kontraŭ li.
En tiu tempo li apogeis. »

« Kiam ? »
« Antaŭ ses, ne, sep jaroj. Poste ni

daŭre korespondis pri ŝakproblemoj. Mi
vizitis lin antaŭ duo da jaroj kaj kiam,
antaŭ kvar semajnoj, mi ree travoja,ĝis
Antverpenon, li invitis min al la aktuala
`marveturo. Jen ĉio. »

« Persone vi do neniam bone konis
Maxton ? »

« Ne. »
« Tiel ankaŭ vi ne multe helpas min. »
« Cu jam finita mia pridemando, In-

spektoro ? »
« Sciu, Doktoro, mi bezonas foje fiksi

miajn pensojn sur ion alian. Ni parolu
pri diversajoj. »

« Bone. Kio la unua temo ? Arto, na-
turo aŭ ŝakludo ? »

« ŝakludo, bone. Sed ne tro funde.
Momenton, ĉu via instruado bone progre-
sas ? »

« Instruado ? Kion vi celas ? Mi ne-
niel instruadas. »

« Nu jes, vi miskomprenas min. Mi
nur celis ke vi diligente inicas fraŭlinon
Durlet en la sekretojn de la arto. »

« Mi ? Kiel vi ekkredis tion ĉi ? Mi
parolis kun ŝi pri rnaksimume duo da
ĉampionecoj, ne tuŝante la ŝakproble-
mojn mem. Sian scion pri ŝakludo ŝi
neniom ŝuldas al mi. » Doktoro Gulopez
bruligis cigaredon kaj atendis. Kant mu-
te fiksrigardis lin, kvazaŭ admirante la
okan mondmirindajon. « Kio estas, In -
spektoro, ĉu vi eble ne komprenis min?»

« Jesja, Doktoro, sed mi denove na-
ĝas en plena mistero. Konsentu momen-
ton da trankvila medito al mi. »

Li ne ricevis longan tempon. Tuse-
tante, Notario Van der Meersch Benis
lian pensofluon.

Bonan vesperon, sinjoroj ; bela ves-
pero, ĉu ne ? Cu ankaŭ vi prenas iom
da freŝa aero ? »

« Jes, Majstro, ja iel ni devas parigt
agrablon kaj utilon. »

La Notario mienis iel enigma, unue
2orge ĉirkaŭrigardis kaj tiam flustris  :
« Mi fakte serĉis vin por komuniki ion.
Inspektoro.

« Mi streĉas la orelon, sinjoro Nota-
rio. »

« Mi ne scias Cu gi gravas, mi vere
ne scias, tamen oni neniam scias. »

« Kaj ? »
« Antaŭ unu horo Higgs vizitis min.

Li unue demandis al mi ĉu mi ne povas
konsili kion li faru. Kiel akiri ateston
pri bona servado, k.t.p. Jes, ĉi tion li
deziris foje demandi al la Notario. Sek-
ve, li elŝeligis la veran kialon de la vi-
zito. Jam dekomence mi opiniis ke la
cetero estas nur preteksto, kovranta la
ĉefajon. »

« Kaj kion la viro deziris scii ? »
« Li demandis ĉu lia nomo reale trovi--

ĝas en la testamento de Maxton ! »
« Nu ! »
« Mi unue rifuzis respondi, deklarante

ke mi ne jam povis malfermi la tes-
tamenton, jes ĉi tion mi faris. Li certi-
gis ke lia mortinta mastro ofte diris ke
lr riĉe rekompencos lian bonan serva-
don, tiel Higgs parolis, kaj ke nun li evi-
dente iomete scivolas. »

« Faro ne tre diskreta, » Kant singarde
juĝis.

« De sinjora servisto ankaŭ mi atendis
pli da takto », aldonis Doktoro Gulopez.

« Jes, ankaŭ mi, precize tial mi deziris
informi vin. »

« Kaj kion vi respondis ? » Kant sci-
vole demandis.

« Kiel mi diris, mi komplimentis lin
for, asertante ke mi ne plu bone memo-
ras. Mi krome aldonis ke, por doni tiajn
komunikojn, mi bezonas vian permeson.»

« Kaj kiel li tiam reagis ? »
« Ke mi prefere forgesu ke 11 deman-

dis ion. Li ne ŝatis ke vi havu misan
opinion pri li. »

« Hm ! Kaj ĉu li heredas multon ? »
« Cent mil frankojn, plus kompenson

de unujara salajro, se mi ne eraras. Cent
mil frankojn li certe heredas. »

« Nu, ni ne prenu ĉion tro peza. La
viro iom iluziis nin, sed ne pli. Io kroma,
Majstro ? »

« Jesja, Inspektoro. Mi estus eble le-
vinta pli frue diri ĝin al vi, sed ankaŭ
tio estis afero kiun tiutempe sinjoro
Maxton petis ke mi tenu en sekreto ».

« Jes, kaj... ? »
« Nia Higgs fakte ne nomigas Higgs...

mi almenaŭ kredas. »
« Kiel li do nomigas ? »
« Kiel li nomigas ? Mi ne scias. Mi

nur kapablan diri ke li ne estas konata
de la urba registrejo en Anglujo. »

« Kiel vi eksctis tion .ĉi ? »
« Antaŭ tri jaroj sinjoro Maxton ko-

misiis ke mi informu pri tio. La komunu-
ma estraro de Blackpool tiam komunikis
al mi ke neniam la viro estis registrita
kiel loĝanto. »

« Mirige. Kaj kion Maxton faris ? »
« Pri tio mi tre miris, Inspektoro, tre

miris, jes. Li diris al mi kion mi jus
deklaris, ke mi tenu en sekreto la afe-
ron. Li amerikane konsideris ĝin, diran--
te ke Higgs perfekte servis lin dum
kvar plenaj jaroj kaj ke tio fakte estas
pli bona atesto ol regula naskiĝakto.
Nepre ekstravaganca estis sinjoro Max-
ton, tre ekstravaganca... »

« Nu, sinjoro Notario, tio eble gravas.
Cu ĉio ? »

« Estas ĉio. Mi ne scias pli, Sinjoro
Kant, escepte ke Higgs iam strange
kondutis. »

« Kion vi celas ? »
« Mi ne scias. Mi ĉiam konsideris lin

strangulo. Bonan vesperon, sinjoro !

La Notario malrapide foriĝis. Kant ri-
kane ridetis.

« Tiel la enketo jetas min de maldek-
stre dekstren kaj de sube supren. Kiel
vera Ahasvero mi galopas en ĉi tiu
damninda jahto. Se tio ankoraŭ longe
daŭras, mi r•eatingos Antverpenon kun
kruroj eluzitaj ĝis la genuoj. Oni nepre
ekkredus ke la plano de la murdanto
antaŭvidas mian tielan svingadon. Ta -•
men, la afero de falsa nomo ŝajnas suf-
iĉe grava por tuj esplori ĝin. Higgs re-
foje viciĝu. Venu, ni subeniras. »

Kant volis frapi ĉe la kajuteto de
Higgs, kiam li ŝanĝis sian decidon. Li
elpoŝigis la ŝlosilon de la budo de Max-
ton kaj kun Gulopez penetris en la gran-
dan ejon. La Inspektoro eksidis malan-
taŭ la skribotablo.

« Komforte instalu vin, Doktoru..,
Gulopez cerbumis pri la senco de ĉr

tiu nova metodo, atende bruligis alian
cigaredon. Tiam li vidis la spuristo pre-
mi la vokbutonon. Pasis ne du minutoj:
frapeto kaj Higgs enpaŝis.

« Ho ! Pardonu... mi... mi... »
« Kio estas, Higgs ? » Kant kviete di-

ris.
<<: Ne ofenfliĝu, sir. Mi aŭdis la sonorilon
kaj tuj venis tien ĉi. Mi forgesis... mi
tiel kutimigis al tio. »

Kompreneble. Eksidu momenton, mi
devas ankoraŭ demandi ion. »

La servisto sobre lokis sin sur la in•-
dikitan seĝon, la manojn sur la genuoj.

« La morto de via mastro subite aliigis
vian personan situacion ? »

« Jes, sir. »
Lu vi jam planis la estontecon,

Higgs ? »
« Mi bredos kokinojn, sir. » LI respon-

dis tute spontane, sen ia hezito, kiel se
tio jam delonge estis decidita.

« Vere ! » Kant montris sin afable in-
teresata. « Bona afero, sed tio postulas
ioman kapitalon aŭ ĉu vi bredos ilin p<'
unu ? » La inspektoro kore ridis.

Mi bone ŝparis, sir, kaj mi krome
heredos ion de Mr Maxton... »

« Cu vi tiel certas ? »
« Mr Maxton promesis tion, sir. »
« Li do estis reale kontenta pri vi ? »
« Mi jesopinias, sir. Mi kredas ke li ne

estus volonte perdinta min. LI tre ŝatis
min, malgraŭ... »

« Jes ? »
« Kvankam li iam estis malfacila. »
« Kial vi tiel longe servis tiel malfaci-

lan mastron ? »
« Ja Zie estas mankoj, sir, kaj Mr

Maxton estis senedzina. Nur liajn kapri-
cojn mi devis suferi kaj li bone pagis..
tre bone. »

« Via kokinbredado... ĉu ĝi subite ve-
ni~ en vian kapon ? »

La okuloj de Higgs brilis.
« Ne, sir, ĝi ĉiam estis mia revo. Mi

multe ŝatas bestojn. »
Doktoro Gulopez levis la rigardon. La

preskaŭ fanatika sono en la vortoj de
Higgs frapis lin. Tiam Kant malrapide
diris, rigardante rekte en la okulojn de
la ĉambristo : « Vi portas falsan nomon,
mi aŭdis. Cu vere ? »

La vizaĝo de Higgs tute ne kuntiriĝis.
« Eble, sir, mi ne scias, » li senkulpi-

ge diris kvazaŭ temus pri afero la plej
komprenebla en la mondo.

« Kial vi ne scias ? » Kant konsternite
demandis.

« Mi estas eksa soldato, sir. » La ser-
visto fiere rektiĝis. « Militk ta invalido.
Mi perdis miajn paperojn kaj... mian
memoron. a

Nu, tio ĉi ŝanĝas la aferon, kaj... ?»
« Oni diris ke mi nomigas Higgs, sed

mi ne scias ĝin, mi -eĉ ne kredas ĝin. Mi
ne povas memori ion el la pasinteco. »

« Sed tiajn katojn oni ja lege reguli-
gas ? »

« Jesja, sir, sed tio tiom daŭras. An-
kaŭ mia pensio ne enor•dtĝis. La atenda-
do lacigis min kaj mi migris eksterlan-
den kiel ĉambristo de lordo Burton. Mi
forgesis la legitimon de mia nomo. Pos-
te Mr Maxton dungis min. »

« Cu vi vere estas anglo ? Cu vi ne
havas amerikan akcenton ? »

« Eblas, sir. Oni ankoraŭ rimarkigis
tion al mi. Sed mi tamen kredas ke mi
estas anglo. Mi ne ŝatas amerikanojn,
mi preferas... bestojn, sir. ,

« Precize, kaj tial vi bredos kokinojn!»
« Jes, sir. »
Kant momenton eerbumis.
« Cu vi ne trovis stranga ke Mr Max-

ton ne sonori-gis kiam li vidis sin i -

nacata ? »
« Jes, mi ne komprenas tion, sir. »
« Estas ĉio, Higgs, mi finis. »
« Dankon, sir. » La servisto levis sin,

respekte kliniĝis, kun la kalkanoj unu ĉe
la alia, kaj rigide forlasis la ejon.

« Interesa rakonto, Doktoro Gulopez.
sed se la viro diris la veron, ni denove
neniel progresis. Mi iras for•sendi mar-
konigramon. Mi baldaŭ renkontos vir
en via kajuto. »

Gulopez ;nalrapide fermis la ejon de
Maxton kaj meditante marŝis tra la kori-
doro al sia propra. budo. Kvar paŝojn de
lia pordo, lia rigardo falis sur ĉifitan
pilketon da papero. Oi akr•e kontrastis
kun la ekstrema pureco de la koridoro.
La pasaĝeroj videble fariĝis neglekte -
maj. Sen intereso, nur ini encante tuj
ĵeti gin en la paperkorhon, li levprenis
gin, tamen aŭtomate disfaldis gin. LI
preskaŭ ekkriis de mirego. Estis la te-
legramo de Steinmann. Tiel li simple
trovis tion kion Kant tiom benis kaj pri,
kio li rikoltis doloran fingron. Ci .foje li
plenatente pristudis la glatigitan pape-
reton, kiam la Inspektoro ievenis.

« Vidu, mi havas la telegramon de
Steinmann. »

« Nu, tiam vi estas fenikso. Kiel vi
.trangis tion ? »

« Ho ! mi nur trovis ĝin. Ĝi kuŝis en
1 i koridoro. »

<c Kaj la enhavo ? »
« Mi ne komprenas multon. Jen. »
La spuristo legis en la angla : « Iscos

akaparitaj stop en horso New York stop
timas ursinvadon stop paniko en strato
stop kion fari Hodgers. »

Ankaŭ mi komprenas eĉ ne iometon.
Ni vane demandus ion al SI einmann. Li
trompus nin kiel li dezirus. Cetere estas
eble ruzo. Sed estas certe ke, por la
industriisto, gi ne plu gravas, alie li
ne tiel stulte jetus ĝin. Steinmann estas
komercisto. Atendu... Iscos... verŝajne
signifas « Iron and Steel Corporation ».
Sed la resto ? Mi havas la impreson ke
estas speco de komerca lin:yajo. Espri-
moj kiuj havas sencon nur por rutina j
kcmercistoj. Sed kun tiaj dupieduloj ni
ne havas multon komunan. Kiu povus
klarigi ĝin al ni ?

« Eble la Notario ? »
« Hm, genia ideo. Provinila. Se li jan:

dormas, li simple ellitigu. Mi plu kom-
patas neniun. Ankaŭ mi ne povas ri-
pozi ! »

(dat^crigota)

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-Bond, Postbus 342, Brussel.
Drukkerij : J. Van Laer, Oude Vaart-

straat 104, Turnhout,
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